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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

Az interpelláció címe: "A kormánynak már nem fontosak a nyugdíjasok?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A benyújtott költségvetési törvényjavaslatból kiderül, hogy 2020-tól a nyugdíjasok és a 
fogyatékossággal élők kimaradnak az Erzsébet-programból, hiszen az a jövőben kifejezetten az 
ifjúsági és gyermekprogramokban való részvétellel, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével 
foglalkozik - olvasható a törvény indoklásában. Pontosan azok nem részesülnek többé ebben a 
kedvezményben, akik kiemelten rászorulnak, akik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak. A 
fogyatékossággal élőkkel eddig sem törődött a kormány, a rokkantjáradékokat a végtelenségig 
lecsökkentették, önmagukról nem, vagy csak korlátozottan gondoskodni tudó embereket akarnak 
visszavezetni a munka világába, teljesen ellehetetlenítve és gyakorlatilag halálra ítélve ezzel amúgy 
is kiszolgáltatott embereket. A nyugdíjasok jóindulatáért eddig legalább látszólag próbált tenni a 
kormány, az Erzsébet utalványok osztogatása vélhetően hozott néhány szavazatot a választásokon, 
hiszen a magukra maradt, napról napra élő kisnyugdíjasok egy része úgy érezhette, a kormány 
törődik velük. Nem hibáztathatjuk őket ezért, kilátástalan helyzetükben bízni akartak, s a kormány 
reményt kínált nekik.

Sok nyugdíjasnak jelentett lehetőséget a kedvezményes üdülés, nagy részük e nélkül soha nem 
jutott volna el nyaralni, szabadidős programokra, hiszen a többség nyugdíja csirke far-hátra sem 
elég.

A benyújtott törvénytervezet megint oda rúgott, ahol a legjobban fáj: azzal, hogy kivették a 
szövegből a „szociálisan rászoruló” kifejezést, elvették a biztosítékát a kedvezményes üdülés 
lehetőségének. Ki fog gondoskodni ezentúl a rászorulók pihenéséről? A kormány jól láthatóan 
elfelejti, hogy a nyugdíjasok egy élet munkájával megszolgálták ezt a jogot, ők azok, akik 



felnevelték azt a generációt, akik közül néhányan, a miniszteri bársonyszékekben ülve csak arra 
tartották jónak őket, hogy a választásokon rájuk szavazzanak. Most már erre sincs szükség, úgy 
tűnik, megjönnek azok a szavazatok máshonnan, ahol ez jövedelmezőbb, nem éri már meg 
befektetni a nyugdíjasokba. A kormánynak a szegények, a fogyatékkal élők, a betegek, a 
nyugdíjasok, a munkanélküliek, a hitelkárosultak, a diákok, a tanárok mind csak gondot okoznak, 
ezért úgy találják, egyszerűbb nem foglalkozni velük. Ez a költségvetési törvénytervezet ékes példa 
erre.

Ezek alapján kérdezem Miniszter Urat:

- Mikor akarják végre emberszámba venni azokat az embereket, akiktől már lassan nincs mit 
elvenni?

- Miért akarják a szakadékba lökni a társadalom jó részét?

- Miért nem fontosak a kormánynak a nyugdíjasok?

Várom válaszát.

Budapest, 2019. június 12.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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